
OBRIGAÇÕES DE COBERTURA DE BANDA LARGA
O prazo de cumprimento das obrigações de cobertura de 

banda larga a que ficaram sujeitas a MEO – Serviços de Co-

municações e Multimédia (MEO), a NOS Comunicações (NOS) 

e a Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais (Vodafone) 

na sequência da atribuição de direitos de utilização de fre-

quências na faixa dos 800 MHz terminou em 10 de março. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) publicou 

a lista de freguesias em causa e um conjunto de pergun-

tas frequentes sobre esta matéria. Este processo abrangeu, 

numa primeira vertente, a concretização do âmbito geográ-

fico destas obrigações, através da escolha de 160 fregue-

sias por cada operador. (+)
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PREÇOS DOS CIRCUITOS CAM E INTER-ILHAS

A ANACOM lançou, a 21 de abril, a consulta pública sobre 

a manutenção dos preços (máximos) dos circuitos entre o 

continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madei-

ra (circuitos CAM) e entre várias ilhas dos Açores (circuitos 

inter-ilhas) no âmbito da oferta de referência de circuitos 

alugados (ORCA) e oferta de referência de circuitos ethernet 

(ORCE), até à próxima revisão anual dos referidos preços. 

Esta revisão dos preços decorre da decisão da ANACOM de 1 de 

setembro de 2016 relativa à análise do mercado grossista de 

comunicações eletrónicas de elevada qualidade num local fixo 

(acesso e segmentos de trânsito), em que foi determinado sujei-

tar a MEO à obrigação de controlo de preços, incluindo a obriga-

ção de orientação dos preços aos custos.

Terminou a 23 de maio o prazo para o envio de comentários. (+)

ADENDAS AO MANUAL ITED E ITUR

A ANACOM lançou, a 8 de abril, a consulta pública sobre os 

projetos de adendas ao Manual ITED 3.ª edição e ao Manual 

ITUR 2.ª edição, que pretendem consagrar as regras previstas 

no Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e 

do Conselho de 9 de março de 2011 (Regulamento de produ-

tos de construção – RPC), que estabelece as condições para a 

disponibilização de produtos de construção no mercado, apli-

cáveis nomeadamente aos cabos de telecomunicações.

Os comentários, por escrito e em língua portuguesa, poderão 

ser enviados até 5 de junho, preferencialmente por correio ele-

trónico para o endereço entidadesited@anacom.pt. (+)

CONSULTAS

FREGUESIAS SEM BANDA LARGA MÓVEL
A 20 de abril, a ANACOM aprovou a decisão final relativa à pos-

sibilidade de alteração do acordo de distribuição das 588 fre-

guesias potencialmente sem banda larga móvel, cuja cobertura 

foi imposta no âmbito do processo de renovação dos direitos de 

utilização de frequências na faixa dos 2100 MHz, nos termos 

da decisão de 18 de fevereiro de 2016.

Neste âmbito, a ANACOM decidiu que a MEO, a NOS e a Vo-

dafone deverão comunicar-lhe, até 21 de março de 2018, 

qualquer alteração, bilateral e consensual, ao acordo de dis-

tribuição das freguesias potencialmente sem banda larga, 

que foi homologado por decisão desta Autoridade de 2 de 

março de 2017. (+)

SPECTRU
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NOTÍCIAS

PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), no âmbito 

dos serviços de comunicações eletrónicas, aplicou as seguintes 

sanções por prática de ilícitos de mera ordenação social: 

•	 à	 NOS	 Comunicações	 (NOS)	 uma	 coima	 única	 no	 valor	 de	 

41 000 euros e seis penas de admoestação; (+)

•	 à	 Vodafone	 Portugal	 -	 Comunicações	 Pessoais	 (Vodafone)	

uma coima única no valor de 26 000 euros e seis penas de ad-

moestação; (+)

•	 à	MEO	-	Serviços	de	Comunicações	e	Multimédia	(MEO)	uma	

coima única no valor de 90 000 euros. Foi ainda determinado 

que a MEO proceda ao pagamento das compensações em falta 

a 15 assinantes; (+)

•	 à	IDT	-	Retail	Europe	Limited	uma	pena	de	admoestação.	(+)

Adicionalmente, foi aplicada à Vodafone uma coima de  

20 000 euros pela prática de quatro ilícitos de mera ordena-

ção social em matéria de infraestruturas de telecomunica-

ções em edifícios (ITED). (+)

ENCERRAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO

Foi determinado pela ANACOM o encerramento do concurso 

para concessão de bolsa de investigação no âmbito do projeto 

‘’Estudo prospetivo de cenários e modelos alternativos de ges-

tão do espectro’’, cujo lançamento tinha sido aprovado por deci-

são desta Autoridade de 12 de janeiro de 2017. O júri de sele-

ção deste concurso concluiu que a candidatura submetida não 

respeitava um dos requisitos de admissão exigidos no aviso. (+)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS - MARÇO DE 2017

A ANACOM divulgou, a 26 de abril, o relatório ‘’Evolução dos 

preços das telecomunicações’’, cujos dados reportam a mar-

ço de 2017.

Este relatório, elaborado pela ANACOM a partir de indicadores 

do Instituto Nacional de Estatística e do Eurostat, inclui infor-

mação sobre a evolução do índice de preços do consumidor e 

dos preços das telecomunicações, bem como comparação da 

evolução dos preços das telecomunicações em Portugal e na 

União Europeia. (+)

QUALIDADE DO SERVIÇO

Foi divulgada pela ANACOM, a 26 de abril, informação atuali-

zada sobre a qualidade do serviço de acesso à rede telefóni-

ca pública em local fixo e do serviço telefónico acessível ao 

público em local fixo com referência ao 4.º trimestre de 2016 

e ao ano 2016. (+)

ANÁLISE DE MERCADOS

A ANACOM atualizou os quadros síntese dos procedimentos de 

consulta e das decisões adotadas no âmbito da análise de mer-

cados, bem como as correspondentes notificações de Portugal 

e dos Estados-Membros à Comissão Europeia, consagradas nas 

Recomendações da Comissão 2003/311/CE, de 11 de feve-

reiro de 2003, 2007/879/CE, de 17 de dezembro de 2007, e 

2014/710/UE, de 9 de outubro de 2014. (+)

EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS PORTADOS

O serviço de portabilidade atingiu, no final de março, um total 

de 4 267 771 números portados, dos quais 1 949 917 são nú-

meros do serviço telefónico fixo, 2 313 835 pertencem ao ser-

viço telefónico móvel e 4019 são números de outros serviços 

não geográficos. Desde a introdução da portabilidade até 31 de 

março, foram portados 7 655 425 números. (+)

‘’GIRLS IN ICT DAY’’ 2017

Celebrou-se a 27 de abril, o “Girls in ICT Day”, estabelecido 

pela União Internacional das Telecomunicações (UIT) em 2010 

com o objetivo de promover a igualdade de género nas tec-

nologias da informação e comunicação (TIC), através de po-

líticas e programas que contribuam para o desenvolvimento 

socioeconómico das jovens mulheres, criando oportunidades e 

incentivando-as a escolherem formação e carreira profissional 

na área das TIC. (+)

CANCELAMENTO DE REGISTOS

A ANACOM procedeu ao cancelamento do registo das seguintes 

empresas:

•	 Net-Connect	Communications	SRL.	(+)

•	 Netsize,	S.A.	(+) 

•	 Absolutopinion,	S.A.

•	 KVA	-	Sistemas	de	Energia	e	Telecomunicações,	Lda.

•	 Palco	da	Vida	-	Telecomunicações,	Unipessoal,	Lda.

•	 Wing	Global	Communications,	S.A.

•	 Wisevector	-	Telecomunicações,	Lda.

•	 Ymazym	-	Serviços	de	Telecomunicações,	Lda.	(+)

2

COMUNICAÇÕES 

EM PORTUGAL

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408698
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1407726
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408696
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408837
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409723
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408625
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408712
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1409463
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408426
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408816
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408005
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1407717
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408996
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1408775


PUBLICADOS NOVOS DIPLOMAS
Decreto-Lei n.º 45/2017 (I Série – D.R. de 27 de abril) - estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e colocação 

em serviço dos instrumentos de medição, transpondo a Diretiva n.º 2014/32/UE, e a Diretiva Delegada (UE) n.º 2015/13. (+)

Decreto da Assembleia da República n.º 74/XIII de 24 de março - procede à segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fe-

vereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização, primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que 

estabelece um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet da Administração 

Pública denominado Chave Móvel Digital, e sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, que aprova o regime legal 

da concessão e emissão de passaportes. (+)

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 11/2017/M (I Série - D.R. de 21 de abril) - estabe-

lece a integração da RTP-Madeira e da RTP-Açores nas grelhas nacionais de programação da televisão digital terrestre. (+)

O Conselho de Ministros aprovou, a 27 de abril, o diploma que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2014/53/UE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014.

ACESSO À REDE POSTAL
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) divulgou 

informação sobre o acesso à rede postal em 2016, subli-

nhando que o número de pontos de acesso aumentou 1,2% 

face ao ano anterior. (+)

4T2016 1T2017

NUTSII
Clientes Residencias 

de RAV

Clientes Residenciais 
RAV 

por 100 habitantes (1)
Clientes Residencias 

de RAV

Clientes Residenciais 
RAV 

por 100 habitantes (1)
Variação 

1T17/4T16
Variação 

1T17/1T16

NORTE 631 17,5 655 18,2 3,7% 18,9%

CENTRO 281 12,5 301 13,3 7,0% 28,8%

LISBOA 866 30,8 884 31,4 2,1% 8,3%

ALENTEJO 67 9,3 76 10,5 13,1% 58,0%

ALGARVE 69 15,7 72 16,3 4,2% 18,8%

RAA 36 14,6 38 15,4 5,2% 19,4%

RAM 54 21,1 55 21,6 2,4% 10,1%

TOTAL 2005 19,4 2081 20,1 3,8% 16,1%

CLIENTES RESIDENCIAIS DE REDES E SERVIÇOS DE ALTA VELOCIDADE (RAV)

Unidade: milhares de clientes, %; fonte: ANACOM
(1) Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 

(CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015.

CONCURSO ‘’A MELHOR CARTA’’
O júri do concurso epistolar da União Postal Universal (UPU), promo-

vido em Portugal por iniciativa conjunta da ANACOM e dos CTT - Cor-

reios de Portugal, escolheu como vencedores Maria de Carvalho Go-

mes Teixeira (1.º escalão) e Bruno Adonai Silva Grilo (2.º escalão). (+)
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DECISÕES ANACOM – SÍNTESE DO 1.º TRIMESTRE DE 2017
Informação completa disponível em www.anacom.pt

DATA DELIBERAÇÃO

30.03.2017 Balanço social relativo ao exercício de 2016 (decisão) (+)

30.03.2017 Aprovado Regulamento sobre prestação de informação de natureza estatística (decisão final) (+)

28.03.2017 Proposta de tarifário para o serviço postal universal (decisão) (+)

23.03.2017 Análise dos mercados 3a e 3b e Recomendação da Comissão sobre esta análise (decisão final) (+)

23.03.2017 Alterações à ORCA e à ORCE (sentido provável de decisão) (+)

23.03.2017 Metodologia para avaliação do desempenho de serviços móveis e de cobertura (decisão) (+)

17.03.2017 Concurso para realização de um estudo sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na televisão digital 
terrestre (TDT) (decisão) (+)

17.03.2017 Designação de um novo código ‘’257’’ de identificação da área geográfica de Braga no PNN destinado à prestação 
do serviço telefónico acessível ao público em local fixo (sentido provável de decisão) (+)

09.03.2017 Aprovação da metodologia e questionário ad-hoc para verificação das obrigações de cobertura impostas na faixa 
dos 2100 MHz e alteração do questionário anual (sentido provável de decisão) (+)

09.03.2017 Isenção de licença das estações de CB - alteração ao QNAF (decisão) (+)

03.03.2017 Atualização dos preços máximos de terminação das chamadas vocais em redes fixas individuais a aplicar pelos 
operadores notificados com PMS (despacho) (+)

03.03.2017 Atualização dos preços máximos de terminação das chamadas vocais em redes móveis a aplicar pelos operadores 
notificados com PMS (despacho) (+)

02.03.2017 Cálculo do valor anual dos indicadores de qualidade do serviço postal universal – 2016 (decisão final) (+)

02.03.2017 Homologação do acordo de distribuição das freguesias potencialmente sem banda larga móvel (sentido provável de 
decisão) (+)

20.02.2017 Início do procedimento de alteração do Regulamento sobre a informação pré-contratual e contratual (decisão) (+)

17.02.2017 Declaração emitida à MIX Express para prestação de serviços postais (declaração) (+)

16.02.2017 Cálculo das taxas devidas pelo exercício de atividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas em 2015 - revisão da liquidação e correção da percentagem contributiva t2 (decisão final) (+)

09.02.2017 Prorrogação do prazo de consulta sobre projeto de regulamento relativo à segurança e à integridade das redes e 
serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

07.02.2017 Cancelamento do registo da empresa Maritime Communications Partner (decisão) (+)

02.02.2017 Divulgação pelos CTT de informação sobre marcos e caixas de correio (sentido provável de decisão) (+)

02.02.2017 Início do procedimento de elaboração de um Regulamento relativo ao registo das empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas (decisão) (+)

02.02.2017 Início do procedimento de elaboração de um Regulamento relativo ao registo dos prestadores de serviços postais 
(decisão) (+)

31.01.2017	Averbamento	à	declaração	para	prestação	de	serviços	postais	emitida	à	TNT	Express	Worldwide	(Portugal)	
(despacho) (+)

26.01.2017 Entidades obrigadas a contribuir para o fundo de compensação do serviço universal de comunicações eletrónicas e 
fixação do valor das contribuições referentes a 2012-2013 e 2015 (decisão final) (+)

25.01.2017 Cancelamento do registo da empresa ACP - Comunicações Electrónicas (decisão) (+)

19.01.2017 Abertura de concurso para atribuição de bolsa de pós-doutoramento (decisão) (+)

19.01.2017 Prorrogação do prazo da consulta sobre o não acolhimento da Recomendação da CE sobre a análise dos mercados 
de acesso local grossista num local fixo e de acesso central grossista num local fixo para produtos de grande 
consumo (decisão) (+)

16.01.2017 Declaração emitida à Entreguru para prestação de serviços postais (declaração) (+)

16.01.2017 Declaração emitida à MOG Technologies para prestação de comunicações eletrónicas (declaração) (+)

12.01.2017 Taxas devidas pelo exercício de atividade de fornecedor de redes e serviços de comunicações eletrónicas (2015) - 
correção da percentagem contributiva t2 (sentido provável de decisão) (+)

12.01.2017 Lançamento de estudo aplicado de investigação e desenvolvimento, na área de engenharia, para análise de cenários 
e modelos alternativos de gestão do espectro, envolvendo os conceitos de Licensed Shared Access (LSA) (decisão) (+)

12.01.2017 Abertura de concurso para atribuição de bolsa de investigação (decisão) (+)

05.01.2017 Aprovada transmissão dos direitos de utilização de frequências da Meia Maratona Internacional da Nazaré (decisão) (+)
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COMUNICAÇÕES 

NO MUNDO

‘’MECANISMO INTERLIGAR A EUROPA’’ 2014-2020

A Comissão Europeia (CE) e a Innovation and Networks Executi-

ve Agency (INEA) lançaram, no âmbito do “Mecanismo Interligar 

a Europa”, convites à apresentação de propostas com vista à 

concessão de apoios a projetos que correspondam às priorida-

des e objetivos definidos no programa de trabalho de 2017 no 

domínio das redes transeuropeias de telecomunicações para o 

período de 2014-2020. 

As propostas devem ser apresentadas até 21 de setembro de 

2017 e incidir nas seguintes áreas: cibersegurança, eDelivery, 

eHealth e eProcurement. (+)

SEGURANÇA NA CLOUD 

No âmbito do projeto PRATICE, financiado pela União Europeia 

(UE), foi disponibilizada uma plataforma segura para aplica-

ções e serviços corporativos - Secure Platform for Enterprise 

Applications and Services (SPEAR) – que utiliza tecnologias de 

encriptação avançadas, permitindo às empresas manter a inte-

gridade e confidencialidade de dados sensíveis, sem depender 

de prestadores de cloud computing. (+)

PROJETO EUROPEU DE MAPEAMENTO DE BANDA LARGA

Foi apresentado no decurso do Fórum de Desenvolvimento Re-

gional da União Internacional das Telecomunicações (UIT), que 

teve lugar a 26 de abril, em Vilnius (Lituânia), o projeto europeu 

de mapeamento de banda larga. Este projeto, lançado pela CE, 

resultará numa aplicação de mapeamento online que disponi-

bilizará dados sobre ligações de banda larga fixa e móvel em 

todos os Estados-Membros da UE e do Espaço Económico Euro-

peu (EEE). O lançamento da aplicação está previsto para o final 

de 2017. (+)

NOVO PROGRAMA DE TRABALHO DO ISA2 

A CE adotou a revisão do plano de trabalho de 2017 do progra-

ma ISA2, que apoia o desenvolvimento de soluções de intero-

perabilidade para a modernização das administrações públicas 

na Europa. (+)

NÚMEROS DE EMERGÊNCIA – 112 E 911

As associações internacionais de números de emergência da 

Europa e dos Estados Unidos da América (EUA) anunciaram, a 

7 de abril, a intenção de aumentar a cooperação e os esforços 

para a normalização internacional dos sistemas de chamada 

de emergência. A European Emergency Number Association 

(EENA) – 112 - representa os interesses da Europa e a National 

Emergency Number Association (NENA) - 911 - representa os 

interesses nos EUA. Destaca-se que as normas desenvolvidas 

pela NENA estão atualmente em transição para a “Next Gene-

ration 9 1 1”, que permitirá aos centros de atendimento a acei-

tação de vídeo, imagens, texto e dados. (+)

EENA START-UP PROGRAMME

A EENA anunciou o lançamento do EENA Start-up Programme, 

dirigido especificamente a start-ups na área dos serviços de 

emergência e segurança pública. Este programa pretende con-

tribuir para o desenvolvimento dessas start-ups. (+)

UNIÃO EUROPEIA

MISSÃO INTERNACIONAL NA ÍNDIA

De 29 de março a 5 de abril, teve lugar uma visita do Or-

ganismo de Reguladores Europeus das Comunicações Ele-

trónicas (BEREC) à Índia, com o objetivo de conhecer os 

principais intervenientes do dinâmico ecossistema digital 

indiano. Esta deslocação insere-se no âmbito das missões 

internacionais organizadas pelo BEREC para obtenção de 

informações sobre comunicações eletrónicas e mercados 

digitais e promoção de relações bilaterais. (+)

19.º MODELO DE ESPECIFICAÇÃO DO ROAMING

Foi aprovado pelo BEREC o 19.º modelo de especificação de da-

dos relativo à itinerância (roaming) nas redes telefónicas mó-

veis públicas na UE/EEE. (+) 

BEREC
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ATIVIDADE INTERNACIONAL DA ANACOM

A ANACOM participou, a 18 de abril, através de videocon-

ferência, no seminário sobre “Telecommunication Services 

and their impact on privacy protection”,  realizado no âmbi-

to do Comité 1 – Telecom, da Inter-American Telecommuni-

cation Commission (CITEL), a convite do regulador peruano 

que este ano o Comité. Foi abordado o tema do atual quadro 

europeu sobre proteção de dados, em concreto a proposta 

de regulamento ePrivacy. 

SEMINÁRIO DA CITEL

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), como re-

presentante nacional do sector das comunicações junto de or-

ganizações internacionais revelantes, participou recentemente 

em reuniões no âmbito do Organismo de Reguladores Europeus 

das Comunicações Eletrónicas (BEREC), da Conferência Europeia 

das Administrações de Correios e Telecomunicações (CEPT), do 

Grupo de Reguladores Europeus dos Serviços Postais (ERGP), 

do Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações (ETSI), 

da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), da União 

Europeia (UE), da União Internacional das Telecomunicações 

(UIT) e da União Postal Universal (UPU).

BEREC

No âmbito dos trabalhos do BEREC, decorreram em Bruxelas 

(Bélgica) as seguintes reuniões:

-	 drafters	do	NGN	EWG,	a	20	de	abril;	(+)

-	 NGN	EWG,	a	19	de	abril;	(+)

-	 Net	Neutrality	EWG,	a	19	de	abril;	(+)

- Subgrupo SMP Guidelines	do	MEA	EWG,	a	10	de	abril;	(+)

- Regulatory Framework	EWG,	a	14	de	março.	(+)

CEPT

No contexto da CEPT tiveram lugar as seguintes reuniões:

- Com-ITU, em Vilnius (Lituânia), a 24 e 25 de abril; (+)

- CPG19, em Feusisberg (Suíça), de 14 a 17 de março. (+)

No âmbito dos trabalhos do ECC, decorreram as seguintes reuniões:

-	 PT	FNI	do	WG	NaN,	em	Mainz	(Alemanha),	a	25	e	26	de	abril;	(+)

- GT SRD/MG, em Copenhaga (Dinamarca), de 11 a 13 de janeiro. (+)

ERGP

Tiveram lugar em Roma (Itália), as seguintes reuniões:

•	 Steering	Group,	a	4	de	abril;	(+)

- Task-Force sobre Eficiência, a 3 de abril. (+)

ETSI

Decorreu em Sophia Antipolis (França), a 4 e 5 de abril, a 69.ª 

Assembleia Geral. (+)

NATO

Teve lugar a 22 e 23 de março, em Bruxelas (Bélgica), a reunião 

do GT C3B CaP3. (+)

UE

No âmbito da UE decorreram as seguintes reuniões: 

- Grupo de Peritos em Comércio Eletrónico, em Bruxelas 

(Bélgica), a 27 de abril; (+)

-	 WG	PMSE,	em	Viena	(Áustria),	a	21	de	março;	(+)

- RSC, em Bruxelas (Bélgica), a 15 e 16 de março; (+)

-	 Mobile	EWG,	em	Bruxelas	(Bélgica),	a	9	de	março;	(+)

-	 WG	PMSE,	em	Viena	(Áustria),	a	22	de	fevereiro;	(+)

- RSPG, em Bruxelas (Bélgica), a 7 de fevereiro. (+)

UIT

Decorreram em Vilnius (Lituânia), de 26 a 28 de abril, o Fórum e 

a	Reunião	de	Preparação	Regional	para	a	WTDC-17.	(+)

Tiveram também lugar, em Genebra (Suíça), as seguintes reuniões:

- TSAG, de 1 a 4 de maio; (+)

- SG3, de 5 a 17 de abril; (+)

-	 WP	6A,	de	21	a	29	de	março	de	2017.	(+)

UPU

Teve lugar de 3 a 7 de abril de 2017, em Berna (Suíça), a primei-

ra sessão do ano do Conselho de Administração. (+)

Decorreu na Academia Militar, em Lisboa, a 27 e 28 de abril, 

a “3.ª Conferência dos Projetos de Smart Defence da NATO  

(Cyber Defence Projects and Cyber Pooling & Sharing and Smart 

Defence)”. Este evento foi organizado pelo Ministério da Defesa 

Nacional com o apoio do NATO Allied Command Transformation, 

da NATO Industry Cyber Partnership, da Competitive Intelligen-

ce	and	 Information	Warfare	Association,	da	EuroDefense	e	da	

AFCEA Portugal. (+)

3RD NATO CYBER DEFENCE PROJECTS CONFERENCE
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NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES

ARGENTINA - Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

•	 Selada	 parceria	 público-privada	 entre	 a	 ENACOM	 e	 a	 

Ericsson com o objetivo de promover avaliações da implemen-

tação de novas tecnologias, propor mecanismos e ferramentas 

para melhorar as capacidades existentes e facilitar a promoção 

de ferramentas tecnológicas de inclusão social. (+)

AUSTRÁLIA - Australian Communications  

and Media Authority (ACMA)

•	 Concluído,	a	10	de	abril,	o	leilão	do	espectro	na	faixa	dos	700	

MHz, que teve início a 4 de abril, com receitas acima de 1,5 mil 

de milhões de dólares, tendo superado o preço de reserva que 

se situava nos 857 milhões de dólares. (+)

Belgian Institute for Postal services  

and Telecommunications (BIPT)

•	 Publicada	decisão	de	10	de	abril	sobre	a	retirada	de	direitos	

de utilização de espectro nas faixas de frequências dos 3,5 

GHz e 10,5 GHz à empresa Broadband Belgium NV. (+)

BRASIL – Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)

•	 Publicados,	a	11	de	abril,	dados	estatísticos	sobre	a	telefonia	

móvel, os quais registam uma queda de 15,14 milhões de li-

nhas em fevereiro, menos 5,87% em comparação com o mesmo 

mês homólogo. Segundo a ANATEL, das quatro maiores opera-

doras de telecomunicações, a Vivo foi o que apresentou um pe-

queno aumento (+0,89%), tendo a TIM, a Claro e a Oi registado 

uma queda de 7,71%, 7,98% e 12,05% respetivamente. (+)

CANADÁ - Canadian Radio-television  

and Telecommunications Comission (CRTC)

•	 Comunicada	a	todos	os	prestadores	de	serviços	de	telecomu-

nicações sem fios a obrigação de implementação de um siste-

ma de emergência para alerta público nas suas redes long term 

evolution (LTE) até abril de 2018. (+)

ESPANHA - Comisión Nacional de los Mercados  

y la Competencia (CNMC)

•	 Registado	um	aumento	de	29,5%	nos	acessos	instalados	de	

banda larga de próxima geração em Espanha, de acordo com os 

últimos dados estatísticos sobre os serviços de banda larga fixa 

e implementação de redes de próxima geração. (+)

FINLÂNDIA - Finnish Communications Regulatory Authority 

(FICORA)

•	 Divulgados	 dados	 que	 permitem	 concluir	 que	 são	 utilizados	

mais serviços de banda larga móvel em ligações cada vez mais 

rápidas. De acordo com os números publicados pela FICORA, em 

2016 a taxa de crescimento dos dados móveis atingiu 69%, sendo 

que a crescente popularidade das assinaturas móveis com trans-

ferência ilimitada de dados contribui para o seu aumento. (+)

EUA - Federal Communications Commission (FCC)

•	 Publicados,	a	13	de	abril,	os	resultados	do	primeiro	leilão	sobre	

incentivo ao espectro de radiodifusão, cuja licitação terminou a 30 

de março, que visa alinhar o espectro às novas exigências dos con-

sumidores no que diz respeito a serviços de vídeo e banda larga. (+)

FRANÇA - Autorité de Régulation des Communications 

Électroniques et des Postes (ARCEP)

•	 Publicada	decisão	sobre	o	fim	do	sistema	utilizado	para	me-

dir a qualidade do acesso fixo à Internet e dos serviços de cha-

mada num ambiente controlado, que tem como objetivo con-

centrar os recursos da ARCEP em soluções de crowdsourcing 

mais capazes de refletir a experiência real dos utilizadores. (+)

HOLANDA - AUTHORITY FOR CONSUMERS AND MARKETS 

(ACM)

•	 Cancelada	 a	 numeração	 premium-rate number 0900-1824 

da MyOffice, por se ter detetado que os chamadores eram colo-

cados em espera sem serem atendidos. A investigação revelou 

que, entre 1 de setembro e 28 de outubro de 2016, consumido-

res e empresas utilizaram a numeração 3522 vezes, tendo sido 

contabilizado, em média, um prejuízo total de 10 500 euros ou 

2,98 euros por chamador. (+)

IRLANDA - Commission for Communications Regulation 

(ComReg)

•	 Publicada	 a	 estratégia	 da	 ComReg	 para	 as	 comunicações	

eletrónicas para o período 2017-2019, que identifica cinco 

tendências que colocam desafios regulatórios para o sector: 

i) evolução contínua das redes fixas e móveis; ii) aumento da 

Internet das Coisas; iii) alteração do quadro regulamentar; iv) 

experiências não-uniformes para o utilizador final; e v) expan-

são de um conjunto de mercados relevantes para a regulação 

das comunicações eletrónicas. (+)

REINO UNIDO – Office of Communications (Ofcom)

•	 Lançada	ferramenta	interativa	de	comparação	sobre	o	aten-

dimento de clientes por parte dos prestadores de serviços de 

telecomunicações, designadamente quanto ao tratamento de 

reclamações e à confiabilidade do serviço prestado. (+)

REINO UNIDO – Department for Culture Media & Sport (GOV.UK) 

•	 Publicado	documento	sobre	 “Next	Generation	Mobile	Tech-

nologies:	A	5G	Strategy	for	the	UK”,	que	estabelece	a	ambição	

do Governo de tornar o Reino Unido líder global do 5G e defi-

ne um conjunto de temas chave para o efeito, nomeadamente, 

tecnologia e normas, espectro, implementação segura do 5G e 

adequação aos objetivos regulatórios. (+) 

NOTÍCIAS DE OUTROS PAÍSES
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REGULAMENTO SOBRE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA
Entrou em vigor, a 17 de maio, o Regulamento n.º 255/2017 

sobre prestação de informação de natureza estatística, que 

estabelece a forma, o grau de pormenor, os prazos e a perio-

dicidade de envio da informação estatística que deve ser re-

portada regularmente à Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM) pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas. 

A ANACOM solicita regularmente a estas empresas um conjunto 

de indicadores de natureza estatística que permitem monitori-

zar os diversos mercados e serviços e o cumprimento das obri-

gações dos prestadores, definir mercados relevantes e avaliar 

o poder de mercado significativo (PMS) e dar cumprimento às 

suas restantes atribuições.

Tendo em conta as evoluções tecnológicas e de mercado ocorri-

das desde a entrada em vigor dos anteriores questionários em 

2010 e 2011, entendeu a ANACOM proceder à revisão global 

das obrigações de envio regular de informação pelos prestado-

res e à elaboração de um Regulamento sobre esta matéria. (+)

VAGA PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO G - URSI
Encontra-se em curso, até 30 de junho, o processo de candidaturas 

ao cargo de presidente da Comissão G - Radioeletricidade ionosfé-

rica e propagação (compreendendo as comunicações ionosféricas e 

a teledeteção dos meios ionizados) - do Comité Português da União 

Radiocientífica Internacional (URSI). As candidaturas, acompanha-

das de curriculum vitae assim como de proposta de atuação e/ou 

plano de atividades para a referida Comissão, deverão ser enviadas 

para a presidência do Comité Português da URSI, por correio eletró-

nico para o endereço ursi.por@anacom.pt ou para o endereço postal 

do comité (Avenida José Malhoa, 12 - 1099-017 Lisboa). (+)

RECLAMAÇÕES EM 2016
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) recebeu 

cerca de 69,5 mil reclamações em 2016, um aumento de 9% 

face ao ano anterior, invertendo a tendência de redução verifi-

cada em 2015. (+)

TRANSMISSÃO DE DIREITOS
A ANACOM autorizou a transmissão dos direitos de utiliza-

ção dos  números “62928”, “68910”, “68920” e “68940” 

(destinados à prestação de serviços de valor acrescentado 

baseados no envio de mensagens), da Netsize para a NTH, 

com efeitos a partir do dia 1 de abril de 2017. (+)

DMTSI 2017

AGENDA

REUNIÕES

BEREC
Plenária e “BEREC/EMERG/REGULA-
TEL/EaPeReg Summit” – 31 de maio 
e 2 de junho

UE
REDCA e EUANB – 22 e 23 de maio
WG	PMSE	do	RSPG	-	23	de	maio	
TCAM – 31 de maio a 1 de junho

UIT
Conselho – 15 a 25 de maio

COOPERAÇÃO
“4.ª Edição Moztech” – 21 a 25 de maio
Cooperação com o regulador húngaro 
(NMHH) – 22 a 26 de maio

Comemorou-se a 17 de maio o Dia Mundial das Telecomunica-

ções e da Sociedade de Informação, este ano subordinado ao 

tema “Big Data for Big Impact”, conforme definido pela União 

Internacional das Telecomunicações (UIT).

Em Portugal, as comemorações decorreram na Fundação Por-

tuguesa das Comunicações, onde, para além da realização da 

habitual sessão institucional, teve lugar um debate sobre “O 

Ecosistema do Big Data”. (+)
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